
Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle §409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 91150 Trenčín 
Zastúpený: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor TnUAD 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 

Zriadená zo zákona NRSR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení zákona NRSR 
č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002. 
(ďalej len „kupujúci") 

Predávajúci: J. G. Fruit, s.r.o. 
Tomášikova 5/B, 821 01 Bratislava 
Zastúpený: Raymond Geôreôgh, konateľ 
IČO: 45987491 
IČ DPH: SK2023164363 

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č. 111087/B 
(ďalej len „predávajúci") 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy sú dodávky ovocia, zeleniny do miesta plnenia zmluvy v zmysle 
51. III. bod 2. tejto zmluvy, podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu 5. 1 tejto kúpnej zmluvy. 
Sú5asťou predmetu zákazky sú služby spojené s dopravou na miesto dodania, 
naložením a vyložením tovaru do skladu na mieste dodania. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou. Kupujúci sa 
zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu v zmysle podmienok dohodnutých 
touto zmluvou. 

3. Objednávky kupujúci zašle písomne, telefonicky, alebo e-mailom, najneskôr do 48 
hodín pred termínom dodania tovaru, alebo v deň dodávky. Objednávka bude 
obsahovať druh, množstvo a veľkosť jednotlivých balení. Objednávka je pre 
predávajúceho záväzná. 

III. 
Termíny a miesto plnenia zmluvy 

1. Dodanie tovarov bude realizované po5as doby platnosti tejto zmluvy a podľa aktuálnej 
potreby kupujúceho. 

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu tejto kúpnej zmluvy sa uskuto5ní v priestoroch 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Študentská 2, prízemie -
kuchyňa 



IV. 
Cena za tovar 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa cenníka, ktorý 
tvorí prílohu č. 1 tejto kúpnej zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na znížení, alebo zvýšení cien uvedených v prílohe č. 1 na 
základe vývoja cien vo forme dodatku ku zmluve, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 
Zmluvné strany môžu realizovať zmenu cien jednotlivých druhov ovocia, prípadne 
zeleniny uvedených v prílohe č. 1 v prípade, ak budú ceny o 10% vyššie, alebo nižšie 
ako priemerné ceny ovocia, zeleniny v Slovenskej republike, alebo prevádzkové 
náklady predávajúceho - ceny pohonných hmôt klesnú, alebo stúpnu o viac ako 5%. 

V. 
Platobné podmienky 

1. Predávajúci bude priebežne vystavovať a zasielať kupujúcemu faktúry za dodaný 
tovar. 

2. Podkladom k fakturácií pre predávajúceho sú dodacie listy s uvedením druhov 
a množstiev dodaných tovarov. Každý dodací list musí byť potvrdený zodpovednými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán. Dodacie listy bude vždy predávajúci 
odovzdávať kupujúcemu spolu s dodaným tovarom. 

3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 
4. V prípade, že faktúra neobsahuje údaje daňového dokladu, túto je povinný 

kupujúcemu vrátiť najneskôr do sedem dní od jej prijatia a nie je povinný zaplatiť 
kúpnu cenu. Nová lehota na zaplatenie kúpnej ceny plynie odo dňa prijatia faktúry, 
ktorá bude spĺňať náležitosti daňového dokladu. 

5. V prípade, že kupujúci mešká s úhradou príslušnej faktúry za prevzatý predmet 
podľa tejto zmluvy, uhradí predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

VI. 
Kvalita tovarov, záruky a reklamácie 

1. Predávajúci prehlasuje, že celý sortiment predávaného tovaru podľa tejto zmluvy 
kvalitou zodpovedá príslušným normám platným v Slovenskej republike, akosti 
a vyhotoveniu v akom bol certifikovaný a povolená jeho výroba a distribúcia. 

2. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar uvedený v tejto zmluve záruku na akosť 
tovaru podľa § 429 až 432 Obchodného zákonníka. 

3. Reklamácie tovaru môže kupujúci uplatniť ihneď pri preberaní tovaru, najneskôr 
však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne. 

4. Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby 
tovaru. Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 
dní od ich zistenia a to písomne. 

5. Za zistené viditeľné chyby tovaru počas dodávky plne zodpovedá predávajúci. 
Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zistených ihneď najneskôr však 
do 10 dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je 
predávajúci povinný vysporiadať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 



VII. 
Obaly 

1. V prípade, ak predávajúci bude dodávať tovar na vratných obaloch (EUR paletách 
a pod.), druh a počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste podľa 
čl. V bod 2 tejto zmluvy. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom 
systéme a predávajúci nebude kupujúcemu fakturovať cenu vratných obalov. 
Kupujúci bude vratné obaly, v ktorých bol uložený tovar, vracať predávajúcemu pri 
nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr však 3 mesiace od ich obdržania. V prípade 
ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu palety do 
30 dní od poslednej dodávky. Náklady spojené s vrátením vratných obalov znáša 
predávajúci. 

VIII. 
Záverečné ustanovenie 

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Pri nedodržaní ustanovení tejto kúpnej zmluvy má každá zmluvná strana právo na jej 
vypovedanie. Výpovedná lehota v takomto prípade je dvojmesačná a plynie od l.dňa 
mesiaca nasledujúceho po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej 
zmluvnej strane. 

3. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31. 10. 2018, alebo do vyčerpania 
finančného limitu 13 500,- € s DPH, stanoveného podľa vyhodnotenia predložených 
ponúk zo dňa 03. 10. 2017. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola 

uzatvorená v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

V Trenčíne dňa: V Trenčíne dňa: 

zapredávajúceho: zakupujúceho: 

Raymond Geôreôgh doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
konateľ J. G. Fruit, s.r.o. rektor TnUAD 






